
نافيههة ) هههذه) (( مككا) ) أمرهككم مككن الخيككرة لهككم يكككون (( أن 
و والمجههرور ) الجههار) (( لمؤمن وخبرها ناقص ماض ) فعل) (( كانو

اا اسمها هو ) هذا) الخيرة لهم يكون (( أن وجهل عهز الله يقول مؤخر
مما:  مو من ((  نن مكا مم ؤؤ مم نة موال مل من مم ؤؤ يكههون أن يمكههن ل أمههر هذا ) يعني) مم

المههؤمن أن إذ القههدري دون الشههرعي للمكههان ولكنههه للمكان نفي فهو
ولكن ورسوله الله قضاه فيما أمرهم من الخيرة لهم يكون قد أوالمؤمنة

اا مما:  يقول هذه يكون ل شرع مو من ((  نن مكا مم ؤؤ مم نة موال مل من مم ؤؤ مذا مم مض ى مإ مق
مه لل مه ال مل مسو مر ررا مو ؤم مم((  والياء )) بالتاء تكون (( أن) ) مأ مه مة مل مر مي مخ ؤل ا

ؤن((  االتختيار )) أي ؤم مم مه مر ؤم " وقوله ورسوله الله أمر )) تخل ف مأ
نن(( :  مم ؤؤ مم نة موال مل منكك مم ؤؤ (( والنههاث الههذكور ذكههر فيههه سههبق ) وكمهها) مم

نن مم ؤؤ مم نة موال مل من مم ؤؤ مذا((  ) وقههوله) مم مض ى مإ مه مق للكك مه ال مل مسككو مر ررا مو ؤمكك )) مأ
لدحههد يمكههن ل الكههوني القضاء أن إذ الشرعي القضاء هنا بالقضاء المراد

لبههد الكههوني القضههاء لن ؟ كذلك أليس كافر ول مؤمن ل خلفه يختار أن
مذا((  هنا فالمراد يقع أن مض ى مإ مه مق لل اا قضههاء ) أي) ال ((:  وقههوله شههرعي
مذا مض ى مإ مه مق لل مه ال مل مسو مر الرسهول قضهاء لن بهالواو رسهوله ) عطهف) مو

مذا((  وقوله الله قضاء من الشرعي وسلم عليه الله صلى مض ى مإ مه مق للكك ال
مه مل مسو مر ررا مو ؤم را) ) مأ وادحههد ، الوامههر وادحههد أو المههور وادحد ) هنا) (( أمر

اا قضى إذا لن المور اا الشههأن ذلههك كههان سههواء شههأن اا أو أمههر مذا((  نهيهه مإ
مض ى مه مق لل مه ال مل مسو مر ررا مو ؤم ؤن(( )و) الخيككرة لهككم تكككون (( أن) ) مأ مأ

من مكو مم مي مه مة مل مر مي مخ ؤل اسمها لن ظاهر فيها فالمر التاء قراءة على ) أما) ا
اليههاء قراء عن وأما )) تكون (( أن أجلها من الفعل فأنث مؤنث ؟ إيش
ااا يكون الفعل فإن التهأنيث يجهب ل هنها لكهن مهؤنث السهم أن مهع مذكر

:  لوجهين
. واسمه الفعل بين وهنا وفاعله الفعل بين : الفصل الول الوجه

 يقول مالك وابن مجازي تأنيث الخيرة في التأنيث : أن والثاني
ذات مفهم أو متصل        مضمر فعل تلزم وإنما"                     

". حر
اسههم هنهها الخيههرة أن المؤلههف أفادنهها الختيههار ) أي) (( الخيرة:  وقوله
اا فهههي التطيههر بمعنههى كالطيرة التخير بمعنى أو الختيار بمعنى مصدر إذ
(( من:  وقوله التخير بمعنى فقل شئت وإن الختيار بمعنى مصدر اسم

) لن) أمككره (( من:  يقههول أن المتبههادر إن قائههل يقول ) قد) أمرهم
إذا مؤمنههة ول لمههؤمن كههان وما يقول أن والمتبادر مفرد ولمؤمنة لمؤمن
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اا ورسوله الله قضى لن جمههع ولكنههه أمههره مههن الخيههرة له يكون أن أمر
اا جاء ومؤمنة مؤمن الضههمير فعههاد للعمههوم فيكون النفي سياق في منكر

) يعنههي) أمرهككم (( من:  وقههوله اللفههظ باعتبههار ل المعنى باعتبار إليه
اللههه أمر من ) أي) أمرهم (( من يكون أن ويجوز شأنهم من أي معناه
وعلى فاعله إلى الشيء إاضافة باب من الاضافة يكون الول فعلى إياهم
بالنصب "هذه "تخل ف المؤلف وقول مفعوله إلى إاضافته باب من الثاني

أمههر خل ف يختههاروا أن لهههم كههان مهها يعني الختيار بمعنى للخيرة مفعول
يمكههن ل يقههول اللههه أن اليههة معنى ، الية معنى الن فتبين ورسوله الله

اا يمكن ل ، مؤمنة ول لمؤمن اا وإل شرع ورسوله الله قضى إذا شرعا قدر
اا ورسههوله اللههه أمههر خل ف يختههاروا وأن ورسوله الله أمر يخالفوا أن أمر
أل المخالفهة مهن يمنعههم اليمهان من قلوبهم في ما لن ؟ يمكن ل لماذا
حيككن الزانككي يزنككي ( ال:  وسههلم عليه الله صلى النبي قول إلى ترى
يسههرق ل زنهها مهها الزنهها دحيههن إيمههان قلبههه في كان لو  لنه) مؤمن وهو

ن ل القلهب فهي وقر إذا فاليمان مؤمن وهو يسرق دحين السارق أن يمك
اا صادحبه يكون عبد في نزلت: "  المؤلف قال ورسوله الله لمر مخالف
وسلم عليه الله صل ى النبي تخطبها زينب وأتخته جحش بن الله
النككبي أن قبككل بظنهمككا علككم حيككن ذلككك فكككره حارثة بن لزيد

ذكههر " هكذا الية رضي ثم لنفسه تخطبها وسلم عليه الله صل ى
معضههلة لنههها اضههعيفة القصههة وهههذ القصههة هههذه فههي نزلههت أنها المؤلف

سههبب ، النههزول سههبب الحقيقة في يهمنا ل ونحن اضعيفة فهي ومنقطعة
اا يكشف أنه وهو فائدة فيه أن صحيح النزول ويواضحه ليبينه المعنى أدحيان

اا ورسههوله اللههه قضههى إذا لمؤمن يمكن ل أنه وهو الحكم المهم لكن أمههر
لنهههم أمرهههم مههن الخيرة لهم يكون أن ورسوله الله أمر خل ف يختار أن

كلمهها ولهههذا اليمههان من قلوبهم في لما ورسوله الله أمر يوافقوا أن لبد
النههبي قههول إلى ترى أل عنه فكف بالله إيمانه ذكره بمعصية المؤمن هم

: قههال ظلههه فههي اللههه يظلهههم الههذين السههبعة فههي والسههلم الصلة عليه
فههي كانت الدعوة  وهذه) وجمال منصب ذات امرأة دعته ( ورجل

لل محل ) اللككه أتخككا ف ( إني:  فقههال اللههه سوى أدحد عليهما يطلع ل خا
أسههبابها سهههولة مههع الفادحشههة يفعل أن من ؟ شيء أي من إيمانه فمنعه
مههن عمههه ابنههة مكنتههه دحيههن الغههار عليهم انطبق الذين الثلةثة أدحد وكذلك
هههذه فهي وأعتقهد امرأتههه مهع الرجل مجلس منها منها جلس فلما نفسها
لمهها قوي إيمان إل يفصمها ل وأنه وقوية شديدة ستكون الرغبة أن الحال
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وال اللككه اتككق هككذا يا"  لههه قههالت امرأته مع الرجل مجلس منها جلس
مههن هههذا إليههه النههاس أدحههب وهههي منها " فقام بحقه إال الخاتم تفض
اا شك بل اليمان زينههب بنههت جحههش فههي نزلههت تكون أن يهمنا ل نحن إذ
مخالفههة مههن تمنعههه المؤمن دحال أن المهم غيرهم في أو الله عبد وأخيها

صككل ى النبي " إن يقههول فهههو المؤلههف ذكههره ما وأما ورسوله الله أمر
ذكههره كمهها خطبت " وقد زينب بنت جحش تخطب وسلم عليه الله
عليههه النههبي فخطبههها وجاهههة وذوي شههرفاء رجههال قبل من خطبت غيره

خطبههها أنههه لهم بين ذلك بعد ةثم لنفسه خطبها أنه فظنوا والسلم الصلة
وكههان وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول مولى ؟ هو من دحارةثة بن لزيد

اا كان السير أهل ذكر ما دحسب للنبي فوهبته عنها الله راضي لخديجة عبد
نزلههت فلمهها امتنههع لزيد خطبها أنه علم لما فأعتقه وسلم عليه الله صلى
ليههس الحههديث صههح لههو الصحابة على بغريب ليس وهذا بذلك راضي الية

. أنفسهم تهواه ما على ورسوله الله أمر يقدموا أن بغريب
 عنى؟ معنى ايش وعنى وسلم عليه الله صلى النبي : خطبها الطالب
لزيههد وسلم عليه الله صلى النبي خطبها لما عنى، عندي ما : عنى الشيخ

  عليها ذلك...اشطب فكره دحارةثة بن
ؤن ((:  تعالى الله قال مم مص مو ؤع مه مي لل مه ال مل مسو مر ؤد مو مق لل مف رال مض رنا مضل مبي مم

مهها ، اسههتفهام ) اسههم) (( من) ) الله يعص (( ومن]36: )[الدحزاب)
 ؟ شرطية أنها أدراكم الذي

:... الطالب
 الجواب غير : ل الشيخ

الشرط :فعل الطالب
مجههزوم ) لكنههه) الله يعص (( ومن مجزوم لنه الشرط :فعل الشيخ 

إن أو المههر مخالفههة ) المعصههية) الله يعص (( من العلة دحر ف بحذ ف
اا في ا وقوعا كانت سواء الطاعة خل ف المعصية فقل شئت أو عنههه منهيهه
اا المههأمور فعل الطاعة صارت ومعصية طاعة قيل إذا لكن به لمأمور ترك

ودحههدها طاعههة أو ودحههدها معصههية قيههل إذا أما ، المحظور فعل والمعصية
) سههواء) ورسككوله اللككه يعككص (( ومن:  قال ، المرين تشمل فإنها

اا عصاهما المعصههية فيههه وقعههت رسوله من وأمر الله من أمر يعني جميع
ال اضههل قههد فإنه ودحده الرسول عصى أو ودحده الله عصى أو اا اضههل ، مبينهه

اا معصيتهما )) استطعتم ما الله (( فاتقوا:   تعالى قوله مثالها جميع
مككا منه فأتوا بأمر أمرتكم ( إذا:   وسلم عليه الله صلى النبي وقال
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ورسههوله اللههه عصههى قههد يكون ذلك في النسان خالف  لو) استطعتم
اا رسههوله ومههن الله من هنا المر لن دون القههرآن فههي المههر يههرد وأدحيانهه

اا صار النسان عصاه فإذا السنة ه عاصهي اا لل دون السهنة فهي يهرد وأدحيانه
اا صار النسان عصاه فإذا القرآن معصههية أن لتعلههم ولكههن للرسول عاصي

أرسله عمن يتكلم الرسول لن لله معصية والسلم الصلة عليه الرسول
ال أن لههو أرسههله مههن عصههيت فقههد عصههيته فإذا اا إن وقههال أتههاك رج فلنهه

اا تكههون الرسول وخالفت وكذا كذا ليفعل وقال إليك أرسلني فههي مخالفهه
ؤن:   وجههل عههز اللههه قههال ولهههذا للمرسههل ؟ لمههن الواقههع ممكك مع ((  مطكك مي

مل مسو لر ؤد ال مق مع مف مطا مه مأ لل يعهص مهن يكهون هههذا فعلهى]80: )[النساء) ال
ؤن (( الشتراك سبيل على أو النفراد سبيل على سواء ورسوله الله ممكك مو

مص ؤع مه مي لل مه ال مل مسو مر ؤد مو مق لل مف رال مض رنككا مضككل مبي الشههرط جههواب  هههذا)) مم
الشههرط لجههواب اضههوابط ) وهناك) (( قد في اقترنت لنها بالفاء وقرن
هههذا فمهها قبههل من لكم أنشد قد بيت في ذكرت بالفاء اقترانه يجب الذي
 علينا يقرؤه يبغي داوود بن الردحمن عبد أظن ؟ البيت

: ...  الطالب
. الوليد ابن إليها : يستمع  الشيخ

وبلكككن وبقكككد      وبمكككا وبجامكككد طلبيكككة " اسكككمية:   الطهههالب
" وبالتنفيس

وبلككن وبقككد    وبمككا وبجامككد طلبيككة اسككمية"  : نعههم  الشههيخ
 " وبالتنفيس

فههإنه المسههردة الشههياء هههذه أدحههد الشههرط جههواب كان إذا ، سبعة ؟ كم
اا بالفاء يقترن " الشاعر كقول نادر أمر إل القاعدة هذه عن يشذ ول وجوب

هههذا لكن يشكره فالله يقل " ولم ايشكره الله الحسنات يفعل من
ؤن (() ) (( قد السههبعة الشههياء مههن معنا اللي هنا ، اضرورة أو نادر ممكك مو

مص ؤع مه مي لل مه ال مل مسو مر ؤد مو مق لل مف رال مض رنا مضل مبي "  بينككا:" المؤلف  قال)) مم
لزمهة كهانت إذا لزمة وتكون متعدية تكون الرباعية أبان أن تكلمنا ونحن
: قههال هنهها ، أظهههر بمعنههى فهههي متعديههة كههانت إذا ، بههان بمعنههى فهههي

رال را (( ضل ال بمعنى يعني ؟ أظهر بمعنى تصلح ) هل) مبين اا اضل مظهههر
علههى ل بيههن على السم منه يكون الذي اللزم أبان من فهي إذا تصلح ما

؟ مظهههر بمعنههى  المههبين هههو فما مظهر بمعنى مبين على ل وقوله مبين
اللزم مههن ) هههذا) مككبين وقرآن ذكر إال هو (( إن:  تعالى قوله مثل
اا المتعههدي من ، المتعدي من وال للحقههائق مظهههر القههرآن لن نعههم يقينهه
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مر:  بعههده قههال ولهههذا مذ ؤنكك مي مل ؤن ((  من ممكك ييككا مكككا لق مح محكك مي مل مو ؤو مقكك ؤل ملكك ى ا مع
من مري مف مكا ؤل ؤن ((]70: )[يههس) ا مم مص مو ؤع مه مي للكك مه ال مل مسككو مر ؤد مو مقكك لل مف مضكك

رال رنا مضل مبي  )) مم
وقككع ثككم لزيككد وسكلم عليككه اللككه صكل ى النبي فزوجها:"  قال 

زيككد نفككس وفككي حبهككا نفسككه في فبلغ حين بعد عليها بصره
فراقهككا أريككد وسككلم عليككه اللككه صككل ى للنبي قال ثم كراهتها

ؤذ:  تعككال ى قال ) كما زوجك عليك : ( أمسك فقال مإ مو مل ((  مقككو مت
مذي لل مم مل مع ؤن مه مأ لل مه ال ؤي مل ردحمه المؤلف ذكره الذي هذا] "37: )[الدحزاب) مع

ابههن قههال كمهها لكنههه والخلف السلف من المفسرين بعض عن ذكر ، الله
را عنها النسان يضرب أن ينبغي أقوال"  كثير أقههوال " لنها صفح

قرأههها إذا القصههة لن وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي بمقام تليق ل باطلة
ان اا كهان وسهلم عليهه اللهه صهلى الرسهول أن يتصهور النس ن عاشهق م
والسههلم الصههلة عليه داوود بقصة الباطلة القصة هذه أشبه وما العشاق

أبههى ولكنههه امرأتههه يههتزوج أن جنههوده أدحد من طلب داوود أن ذكروا التي
الجيههش مههع نطلعههه قههال ؟ الحيلة إيش ؟ كيف شو ف بحيلة عليه فادحتال
؟ الله أنبياء من نبي من يقع أن يمكن هذا هل امرأته فأتزوج يقتل عشان

اا مهها لقيههل النههاس مههن السههوقة أدحههد من وقعت إنها قائل قال لو هذه أبد
صههلى الرسههول ؟ اللههه أنبيههاء من بنبي فكيف أجهله وما الرجل هذا أظلم
لدحظههوا المههرأة هههذه عشق أنه أدحد يتصور أن يمكن هل وسلم عليه الله
بهههذا يتلفههظ صههار بههالله والعيههاذ المفسههرين بعههض دحههتى الناس بعض أن

وسهيأتي باطهل قههول هذا ولكن زينب المرأة عشق الرسول يقول اللفظ
وأن اليهة معنهى بيهان اليهة تفسهير علههى الكلم فهي تعههالى الله شاء إن

: لههه قههال والسههلم الصههلة عليههه الرسههول يكههن ولم وااضح ناصع معناها
قههال اللههه لن دحبههها أخفههى  وأنه) الله واتقي زوجك عليك ( أمسك

اللههه ) فههبين) مبديه الله ما نفسك في (( وتخفي:  الية نفس في
الصههلة عليههه النههبي أخفههاه الههذي كههان لو نفسه في أخفاه ما سيبدي أنه

الههذي ؟ اللههه أبدى الذي ما لكن يبديه الله لكان الحب نفسه في والسلم
والسههلم الصههلة عليههه الرسههول فكههان إياههها زوجه أنه تزويجه الله أبدى

دحههب هنههاك يكههون أن بههدون سيتزوجها أنه الله أعلمه ما نفسه في أخفى
أنههه اللههه أعلمههه بمهها علههم والسههلم الصههلة عليههه الرسههول لكههن وعلقة

تطلق  ل) الله ( اتق:  له قال يستشيره الرجل هذا جاء فلما سيتزوجها
أن علههم وقههد وأمسههكها اللههه اتق له قال لماذا رسوله الله فعاتب المرأة
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ولكههن إشههكال أي فيههها مهها وااضههحة فالمسههألة إياههها سيزوجه تعالى الله
غير ومن تمحيص غير من بعض عن يأخذوا المفسرين بعض إن المشكل

وقههال" إن اعتههذر الناس بعض إن دحتى المسألة في تروي هناك يكون أن
ينكههر الههذي إنما ينكر ل أمر آخر زوج عند كانت ولو للمرأة النسان محبة

نفسه في يقع أن وأما شرعي غير بطريق المرأة لهذه التوصل يحاول أن
الجبلههة إليههه تدعو قد جبلي أمر وهو به بأس ل فهذا زوج عند امرأة محبة

وهههو القههول هههذا فههي نظر إلى تحتاج المسألة كانت وإن "وهذا والطبيعة
محبههة أو للجنههس محبههة تكههون أن إمهها غيههره لزوجههة النسههان محبههة أن

معنههاه ما أنا جائز ؟ ل وإل جائز أمر فهذا للجنس محبة كان فإن للشخص
المههراد هههذا النسههاء مههن الطههراز هذا جنس يعني ، يعني الشهوة الجنس
هههذه مثههل يرغههب أنههه معنههاه يعنههي للجنههس محبة كان إن الجنس بقولي
اا والنسان به بأس ل فهذا المرأة ال سمع إذا دائم أنههها رجههل امرأة من مث
لههه يكون أن ويحب يحبها الله دحفظ بما للغيب دحافظة قانتة صالحة امرأة
اا كههان إذا وأمهها مثلها اا دحبهه اا ذلههك جههواز فههي أن فعنههدي شخصههي وأن نظههر

اا بههامرأة نفسههه تعلقت إذا أن عليه يجب النسان اا تعلقهه محبههة أو شخصههي
فههي المحبة ، مشكلة لنها هذا من التخلص يحاول أن عليه يجب شخصية
اا كأنها المحبة ، جذابة الحقيقة تعلههق فههإذا النسهان يجهذب دحديههد من رش

مزوجهة تكهون لههم إن إليهها الوصههول يحهاول أن الغهالب فإن بامرأة قلبه
أنه المسألة هذه في أرى فالذي مشكلة مزوجة كانت وإن يخطبها يمكن

ا أنهه لشهك فههذا المهرأة هذه جنس أدحب بمعنى جنس محبة أدحبها اذا م
المههر فههإن شخصههية محبة أدحبها إن وأما مفسدة فيه يحصل ول مانع فيه

. خطير
:...؟  الطالب
ال المرأة هذه إي ، نفسها المرأة هذه يحب : لنه  الشيخ معههها شههافها مث
اا هي وأدحبها باللزم قائمة أنها زوجها . شخصي

ؤذ مإ مو مل ((  مقو مذي مت لل مم مل مع ؤن مه مأ لل مه ال ؤي مل مت مع ؤم مع ؤن مأ مه مو ؤيكك مل ؤك مع مسكك ؤم مك مأ ؤيكك مل مع
مك مج ؤو ؟ اذكههر " أين باذكر منصوب إنه: "  المؤلف ) يقول) (( إذ) ) مز

اا باذكر منصوب ، محذو ف أنعههم للههذي تقههول إذ محمههد يا أذكر أي محذوف
اا تكون دحتى القول هذا اذكر آخره إلى عليه مههن إليههك يلقههى لمهها مسههتعد

دحههتى عظيمههة موعظههة اليههة هههذه فههي وعظههه تعالى لله ا لن الموعظة
را كان لو: "  عنها الله راضي عائشة قالت را محمد إليككه أنككزل ما كاتم
ؤذ((  سترون " كما الية هذه لكتم مإ مل مو مقو مذي مت لل مم مل معكك ؤن مه مأ للكك مه ال ؤيكك مل مع
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مت ؤم مع ؤن مأ مه مو ؤي مل ؤك مع مس ؤم مك مأ ؤي مل مك مع مج ؤو )) اللككه عليه أنعم (( للذي) ) مز
الرجههل هذا أن وجل عز الله بين ) بالعتاق) عليه (( وأنعمت بالسلم

الولههى النعمههة نعمههتين عليه أن بعد فيما أواضحه ةثم هنا اسمه أبهم الذي
مذي(( :  قههال وهنهها والسههلم الصههلة عليه للرسول والثانية لله لل مم مل معكك ؤن مأ

مه لل مه ال ؤي مل مت مع ؤم مع ؤن مأ هههذا أن مههع الشههتراك علههى الدالههة بههالواو ) فأتى) مو
يجههوز إنههه نقههول دحههتى التشههريك بههاب من ليس أو الشرك باب من ليس

بههاب من هنا بل والسلم الصلة عليه الرسول مع الله إشراك أو اشتراك
عليههه اللههه صههلى الرسول إنعام بين جمع فكيف والفضل والعطاء النعمة
جمههع نقههول أن فالجواب ؟ التشريك على الدالة بالواو الله وإنعام وسلم
الولههى فالنعمة مختلفتان النعمتين لن التشريك على الدالة بالواو بينهما
بالعتق وسلم عليه الله صلى الرسول من النعمة والثانية بالسلم ؟ بماذا
لمتنههاع الشههتراك علههى تههدل ل الههواو صههارت النعمتههان اختلفههت فلمهها

مل((  مختلفيههن شههيئين بيههن الشههتراك مقككو مذي مت للكك مم مل معكك ؤن مه مأ للكك مه ال ؤيكك مل مع
مت ؤم مع ؤن مأ مه مو ؤي مل سككبي مككن كككان حارثة بن زيد وهو بالعتاق) " ) مع
البعثكة قبكل وسكلم عليكه اللكه صكل ى النكبي اشكتراه الجاهلية
اا كان عنه الله راضي دحارةثة بن زيد أن " المشهور وتبناه وأعتقه مملوك
السههير في المعرو ف هو هذا وسلم عليه الله صلى للنبي فوهبته لخديجة

اا فإن كان وأيا اا كان دحارةثة بن زيد وسههلم عليههه الله صلى للرسول مملوك
اا وتبناه أعتقه ةثم يههدعى وكههان لههه ابنا إليه أاضافه بكونه معنوياته رفع أيض

مما:  قوله في ذلك الله أبطل دحتى محمد بن زيد من ((  دد مكا لم مح مبا مم ند مأ مح مأ

ؤن ؤم ممكك مك مل مجككا ؤن مر مككك مل مل مو مسككو مه مر للكك مم ال مت متخككا من مو يييكك مب لن : )[الدحههزاب) ال
مما:  وبقوله]40 مل ((  مع مه مج لل نل ال مج مر ؤن مل من ممكك ؤيكك مب ؤل مه مفككي مق مف ؤو ممككا مجكك مو

مل معكك مم مج مككك مج موا ؤز مئككي مأ لل من ال مرو مه مظككا لن مت مهكك ؤن ؤم مم مك مت مهككا لم ممككا مأ مل مو معكك مج
ؤم مك مء ميا مع ؤد ؤم مأ مك مء منا ؤب ؤك(( :  تقول] 4: )[الدحزاب) مأ مس ؤم مك مأ ؤي مل مك مع مجكك ؤو مز

مق لت مه موا لل أمسههك عههدى ) هنهها) عليككك (( أمسك طلقههها أمههر ) في) ال
ل عليهك منضهمة اجعلهها يعنههي زوجهك عليهك ااضهمم بمعنههى لنهها بعلههى

ؤك((  تفارقها مس ؤم مك مأ ؤي مل مك مع مج ؤو راضي زينب بنت جحش بها ) والمراد) مز
فجههاء وسلم عليه الله صلى النبي بمشورة تزوجها قد زيد وكان عنها الله

( أمسك:   والسههلم الصههلة عليههه النههبي لههه فقال طلقها في يستشير
)) اللككه (( واتككق اللههه يتقي بأن وأمره تطلقها ل  يعني) زوجك عليك
ممهها الطلق لن خطيئههة يفعل لم الرجل كان وإن إمساكها على له إغراء
المفسههرين بعههض وقههال إمساكها على الغراء باب من لكن للرجال يباح
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الصههلة عليههه الرسههول لهه فقال بعيب زينب ذكر إنه دحارةثة بن زيد أي إنه
ل اللههه اتههق المعنههى وليههس بالعيب تصفها ل  يعني) الله ( اتق والسلم
واتككق زوجك عليك (( أمسك مباح أنه الطلق في الصل لن تطلقها

))  الله
مفي(( :  تعالى الله قال  ؤخ مت مك مفي مو مسكك ؤف مه ممككا من للكك مه ال مدي ؤبكك ) الههواو) مم

) يعنههي) (( تقككول:  قههوله علههى ) معطوفة) (( وتخفي عطف دحر ف
اا واذكر أخفههاه مهها تعالى الله وأبهم مبديه الله ما نفسك في تخفي إذ أيض
مفي((  وجههل عههز اللههه أبههدى ماذا وننظر سيبديه أنه بين لكنه ؤخ مت مفككي مو

مك مس ؤف )) (( تخفي له مفعول نصب محل في موصول اسم ) هذه) مما من
محههل ل الموصههول صلة والجملة ) خبره) (( مبديهو ) مبتدأ) ((  اللهو

يقههل لههم وهنهها مبههديه اللههه الههذي نفسك في تخفي يعني العراب من لها
) فههأتى) مبككديه اللككه (( ما:  قههال بههل الله يبديه ما نفسك في وتخفي
السههمية بالجملة أتى وإنما اسمية هنا الجملة السمية... وصلت بالجملة

وجههل عههز اللههه يبههديه أن لبههد ، منههه لبد أمر هذا كأن الثبوت على الدالة
لقههول مقابههل وهههو مظهههره ) أي) (( مبديه ومعنههى وقع الذي هو وهذا

مفككي(( ) ) (( تخفككي ؤخ مت مك مفككي مو مسكك ؤف مه ممككا من للكك مه ال مدي ؤبكك أن ) إل) مم
جههاءت الخفههاء فههي فالصههيغة ، الصههيغة دحيههث مههن اختلفههت المقابلههة

((:  قههال السههمية بالجملههة فجههاءت بالبههداء الصههيغة وأمهها بالمضههارع
مفي ؤخ مت مك مفي مو مس ؤف مه مما من لل مه ال مدي ؤبكك لههو وأن محبتههها مههن ) مظهههره) مم

اا المؤلهف زعهم ما هذا تزوجتها زيد فارقها أن المفسهرين مهن لكهثير تبع
اللهه فأبدى المرأة لهذه محبته هو والسلم الصلة عليه النبي أخفاه الذي
بههها الههزواج نيههة هههو أخفههاه الههذي أن وجدت اليات تأملت إذا ولكنك ذلك
دحارةثههة بههن زيههد بعههد يتزوجههها أن أمههره تعالى الله فإن وجل عز الله بأمر

وهههو دحارةثههة بن زيد تزوجت دحيث قلبها جبر أجل من أعلم والله هذا وكأن
علهى يكافئهها أن وجههل عهز اللههه فهأراد العهرب صهميم مهن وههي مهولى

الرسههول يتزوجههها بههأن وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي لمشورة خضوعها
أن اللههه أمههر أخههرى جهههة ومههن ، جهههة مههن هههذه وسههلم عليههه الله صلى

اا كان ما يزول أن لجل يتزوجها مههن ؟ منيههن الجاهلية في عندهم مشهور
بههاب مههن هههذا فيكههون بههامرأته يتزوج أن تبناه لمن يجوز ل التبني ابن أن

ؤك(( :  قههال بالقول البيان من أقوى هو الذي بالفعل البيان مس ؤم مك مأ ؤيكك مل مع
مك مج ؤو مفي مز ؤخ مت مك مفي مو مس ؤف مه مما من للك مه ال مدي ؤبك محبتههها مههن ) مظهههره) مم

أنههه وجههدنا اللههه أبههداه الههذي إلههى نظرنهها وإذا ، تزوجها زيد فارقها لو وأن

8



اا تحبها إنك القرآن في الله قال ما يحبها أنه ل زواجه للحب تعرض ول أبد
مشكك ى((:  قههال  ؤخ مت مو مس   لنككا ومككن قككولهم مككن تخككا ف أي) " ) ال

عيسههى يهها العههرب عنههد " وهذا ابنه زوجة تزوج يقولوا بأن كلمهم
مه((:  تعههالى الله قال المنكرات من يرونه فهم عندهم عيب لل موال قق   محكك مأ

ؤن مه مأ مشا ؤخ قككول مككن عليككك وال وتزوجهككا شككيء كككل فككي) " ) مت
لمككا((  : تعالى الله قال"  عدتها وانقضت زيد طلقها ثم الناس مل مف
مض ى دد مق ؤي مشك ى(( :  الله قال آخره ) إلى) مز ؤخ مت مس مو لنكا مه ال للكك قق موال محكك مأ

ؤن مه مأ مشا ؤخ مه(( :  اللههه قههال أطلق هنا ولكنه الناس من ؟ ) منين) مت للكك موال
قق مح ؤن مأ مه مأ مشا ؤخ اا لنهه العموم أجل من عليه المفضل يذكر ) ولم) مت دائمه
اا الحذ ف يكون النههاس من أدحد كل من تخشاه أن أدحق يعني للعموم مفيد
ولكههن تخههافه أن ) يعني) تخشاه (( أن:  وقوله غيرهم ومن الجن ومن

مما ((:  تعالى لقوله علم مع خو ف الخشية لن مش ى مإ ؤخ مه مي لل ؤن ال مه ممكك مد مبككا مع
مء مما مل مع ؤل اا والخشية]28: )[فاطر) ا وعظمتههه المخشههي قوة مع خو ف أيض
مههن يقههع الخههو ف ولن علههم بدون يقع الخو ف لن الخشية دون فالخو ف

مرتبههة أرفههع الخشههية كههانت ولهههذا المخههو ف قههوة مههن ل الخههائف اضعف
 ) ) تخشاه أن أحق (( والله وأقوى

لما مل مف مض ى " (( دد مق ؤي مها مز ؤن ررا مم مط مها(( )) حاجة مو مك منا ؤج لو مز )) فككدتخل  
وأشككبع إذن بككدون وسككلم عليككه اللككه صككل ى النككبي عليهككا

را المسلمين را تخبز " ولحم
...الطالب:
لما  قلت ايش  اناالشيخ: مل مف مضكك ى (( دد مق ؤيكك مهككا مز ؤن ررا مم مطكك دحاجههة ) أي) مو

اا أن على دليل وهذا ا رغبهة عهن طلقهها عنهه الله راضي زيد انقضهت وأنه
)) (( زوجناكها:  وقههوله إكههراه أو اضههغط عههن يطلقها ولم منها دحاجته
اا اا أو شرع اا ؟ قدر اا شرع اا المهم لكن وقدر اا المراد كان لو لنه شرع قدر
اا المؤمنين أمهات لن فرق المؤمنين أمهات وبين بينها يكن لم فقط أيضهه
اا الله زوجهن مما صههلى النههبي نساء على تفتخر زينب أي هي وكانت قدر
مكن اللكه وزوجنكي أهكاليكن زوجكن: "  فتقههول وسههلم عليههه الله

قههدري ولكنههه شرعي تزويج أنه على دليل " وهذا سماوات سبع فوق
اا اضههميران هههذا ) فههي) (( زوجناكها:  وقههوله الههوقت نفههس فههي أيضهه

لش ) وهههو) (( هككا والثههاني الكهها ف الول الضههمير مفعههولن علههى متمهه
: يقول مالك وابن القاعدة

فككي شككئت مككا وقككدمن             اتصككال فككي التخككص وقككدم"  
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" انفصاله
)) (( زوجناكها:  قال ولهذا الغائب اضمير من أخص المخاطب واضمير 

ؤي(( :  قال ذلك من الحكمة مك من ال مل مكو مل ى مي من مع مني مم ؤؤ ممكك ؤل دج ا مر مفككي محكك
مج موا ؤز ؤم مأ مه مئ ميا مع ؤد مذا مأ ؤوا مإ مضكك لن مق مهكك ؤن ررا مم مطكك )) يكككون ال (( لكككي) ) مو

محضههة مصدرية اللم بعد لنها مصدر ) دحر ف) (( كيو للتعليل هنا اللم
(( فككي:  وقههوله ومشههقة اضههيق ) أي) (( حرج وقوله نافية ول لن أي

ههم ههؤلء تبنهوهم الهذين أبنهاؤهم ؟ أدعيهاؤهم ) من) أدعيائهم أزواج
ممككا ((:  تعالى الله قال كما بأبناء ليسوا الدعياء وهؤلء الدعياء مل مو معكك مج

ؤم مك مء ميا مع ؤد ؤم مأ مك مء منا ؤب ؤي(( :  قههوله وتأمههل]4: )[الدحههزاب) مأ مككك من ال مل مكككو مي
مل ى من مع مني مم ؤؤ مم ؤل دج ا مر مج مفي مح موا ؤز ؤم مأ مه مئ ميا مع ؤد الذين أبنائهم يقل ) ولم) مأ

اا منتفيههة البنههوة هههذه لن تبنههوهم اا وباطلههة شههرع : قههال ولهههذا شههرع
((:  تعههالى قههوله فههي قههال مههن قههول أن نعههر ف ) وبهذا) (( أدعيائهم

مل مئكك محل مم مو مك مئ منككا ؤب من مأ مذي للكك ؤن ا ؤم ممكك مك مب ؤصككل : قههوله أن]23: )[النسههاء) مأ
وجه ل القول هذا أن لنا فتبين التبني ابن من ) ادحتراز) أصلبكم (( من

اا الله يسمه لم التبني ابن لن ل اا ابن ((:  فقههال البنههوة عنههه نفههى بههل أبههد
مما مل مو مع ؤم مج مك مء ميا مع ؤد ؤم مأ مك مء منا ؤب ؤي(( :  هنا  وقال)) مأ مككك من ال مل مكككو ملكك ى مي مع

من مني مم ؤؤ ممكك ؤل دج ا مر مج مفككي محكك موا ؤز ؤم مأ مه مئ ميككا مع ؤد ل التبنههي ابههن كههان ) وإذا) مأ
اا يسمى اا ابن لنههه ؟ لمههاذا تخرجههه بصههفة نههأتي أن إلى دحاجة ل فإنه شرع

ال بداخل ليس )) أصككلبكم مككن (( الذين الصههفة بهذه يخرج دحتى أص
ابههن تيميههة السههلم شههيخ اختيههار هو كما الراضاعة ابن من ادحتراز ولكنها
ؤي(( :  قال الله ردحمه مك من ال مل مكو مل ى مي من مع مني مم ؤؤ مم ؤل دج ا مر مج مفككي مح موا ؤز مأ

ؤم مه مئ ميا مع ؤد مذا مأ ؤوا مإ مض لن مق مه ؤن ررا مم مط يعههود ) الفاعههل) قضككوا (( إذا) ) مو
مذا(( :  وقههوله الدعياء على ؟ من على ؤوا مإ مضك لن مق مهكك ؤن ررا مم مطك ) فيههه) مو

دحههرج فيههه ذلك لكان المدعي الب من بضغط ذلك كان لو أنه إلى إشارة
 فيهن رغبتهن وأنهوا وطرا منهن قضوا قد يكونوا أن لبد بل

من((:   قال  مكا مو مر   ؤم مه مأ لل رال ال معككو ؤف من(( )) مم مكككا مو مر   ؤمكك مه مأ للكك ) قههال) ال
رال مقضي: "  المؤلف الكههوني ؟ الشههرعي أو الكههوني الله " أمر مفعو

هههو يفعههل أن بههد ل الههذي المر ولكن يفعل ل وقد يفعل قد الشرعي لن
اا بشههيء تعالى الله أمر فإذا الكوني الله أمر وخلصههة يقههع أن فلبههد كونهه
صههلى نههبيه ذكههر وجههل عههز الله إن نقول أن الية هذه تفسير أو الية هذه
جههاء دحيههن دحارةثههة بههن لزيههد قههوله وهو العظيم المر بهذا وسلم عليه الله

الله واتق زوجك عليك ( أمسك:  له قال زوجته طلق في يستشيره
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وكهان إياهها يزوجهه سو ف الله بأن وسلم عليه الله صلى النبي علم  مع)
مهها انظههر ويقههول القههل على يسكت أن والسلم الصلة عليه النبي على
أن يخشههى لنههه ؟ لمههاذا يمسك أن عليه أشار لكنه المر هذا في لك يبدو

والسههلم الصلة عليه النبي فكان تبناه الذي ابنه امرأة تزوج الناس يقول
.  السليم التوجيه هذا وجهه تعالى الله ولكن المر هذا من يخا ف

مما:  تعالى قال ةثم من ((  مل ى مكا يي مع مب لن ؤن ال نج مم مر مما مح مض مفي مر ) أدحههل) مف
واسمها ناقص مااضي فعل وكان نافية ) ما) كان (( ما آخره إلى له الله

وتوكيههده النفههي لةثبههات لمههاذا؟ الزائههدة من فيها ) لكن) (( حرج:  قوله
مما مقدم خبرها ) هذا) النبي (( عل ى:  وقوله من ((  ملكك ى مكككا يي مع مبكك لن ال

ؤن نج مم مر مما مح مض مفي مر مه مف لل مه ال فيمهها ) أي) فككرض (( فيما ) ومعنى) مل
اا له الله أدحل كههان وإذا الله عند عليه دحرج ل فإن الله أدحل ما فكل كان أي

اللههه أدحههل الههذي هذا في يتكلم أن لدحد يجوز ل فإن الله عند عليه دحرج ل
أن الفوائههد فههي تعالى الله شاء إن وسيأتي صنع لما فعل : لم  ويقول له

يتعدي تارة ) الفرض) فرض (( فيما:  وقوله ولغيره للرسول عام هذا
فككرض (( فيمككا اليههة هههذه مثل باللم فيتعدي بعلى يتعدى وتارة باللم
بعلهى تعهدي فهإن وكذا كذا علينا الله فرض مثل بعلى ) ويتعدي) له الله
في الفرض لن لماذا أدحل بمعنى فهو باللم تعدي وإن أوجب بمعنى فهو

اا يكون قد والمقدر التقدير بمعنى الصل اال يكون وقد واجب  محل
مة((:  تعالى الله قال  لن مس مه   لل الخههافض بنههزع فنصب الله كسنة ) أي) ال

اللههه سههنة هههو هههذا لن لههه أدحل فيما الحرج عنه نفي تعالى الله أن يعني
اللههه كطريقههة والمعنههى طريقته ) أي) الله (( سنةو سبق فيمن تعالى
من مفي(( :  قال النبياء من سبق فيمن تعالى مذي لل ؤوا ا ملكك ؤن متخ مل ممكك ؤبكك )) مق

من(( النكاح في لهم توسعة ذلك في عليهم دحرج أل النبياء من مكا مو مر   ؤمكك مأ

مه لل ررا((  ) فعلههه) ال مد ررا مقكك مدو ؤقكك اا)) مم إن وجههل عههز اللههه يقههول  مقضههي
اللههه أدحههل فما السابقين النبياء من كغيره والسلم الصلة عليه الرسول

عبههاد قبههل من ول الله قبل من ل تضييق ل يعني فيه عليه دحرج ل فإنه له
لهههم اللههه فههرض فيمهها دحههرج عليهههم ليههس السههابقون النبيههاء وهكذا الله

ال المر دام ما يشاءون ما يفعلون من:  قال ةثم لهم محل مذي لل من (( ا مغككو يل مب مي
مت مساال مه مر لل مه ال من ؤو مش ؤخ مي من موال مو ؤو مش ؤخ ردا مي مح لال مأ مه مإ لل المؤلههف ) قههال) ال

؟ قبلههه الههذين " ويههن قبلككه للككذين " نعت) ) (( الذين:  إعرابها في
وقوله يبلغون الذين في ) أي) قبل من تخلوا الذين في الله (( سنة

فهههم به المرسل بها والمراد رسالة ) جمع) الله رساالت (( يبلغون: 
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ا يبلغون ال معنهاه والتبليهغ بهه اللهه أرسهلهم م ا ومنهه اليص فهي جهاء م
. ) اليوم لي بل غ ( ال الحديث
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